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4 5 6
Koop bij vertrouwde
handelaars.

Gebruik merken en handelaars die
je bekend zijn of die je eerder
gebruikte. Kijk de
beoordelingen van
private verkopers na
op websites zoals
Amazon of Ebay.

Gebruik kredietkaarten bij
online aankopen.
CREDIT
CARD

De meeste
kredietkaarten bieden een hoge
bescherming aan de klant. Indien je
niet krijgt wat je hebt besteld zal de
uitgever van de kredietkaart je
terugbetalen.

Kijk terugkerende
betalingen na.

Vaak vragen internetwinkels je
kredietkaartgegevens op te slaan.

SAVE

Kijk na hoe je
periodieke leveringen
van diensten en/of producten kan
stopzetten vooraleer je je
kredietkaartgegevens inbrengt.

Wees er zeker van dat de
gegevensoverdracht correct
beveiligd is.

Ga op zoek naar het
hangslot-symbooltje en gebruik HTTPS
en SSL protocollen bij gebruik van het
internet.

https

Denk twee keer na
vooraleer te
beslissen en begrijp
het risico dat dit kan
inhouden.

Sla steeds alle documenten op
met betrekking tot online
aankopen.
Deze kunnen nodig zijn om de
verkoopsvoorwaarden te bepalen of
om te bewijzen dat
je betaald hebt
voor de goederen.
€

GOUDEN
REGELS
VEILIG ONLINE WINKELEN
€

7 8 9
10 11 12
NIET
DOEN

Als je niet
overgaat tot de
aankoop van een
speciﬁek product
of een speciﬁeke
dienst, breng dan
geen
kaartgegevens in.

****

Verstuur nooit je
kaartnummer, PIN-code of
andere kaartinformatie naar
anderen per e-mail.

Wanneer je overgaat tot
een online aankoop van
een andere persoon, stuur
dan vooraf geen geld.
Behoud je het recht
om, indien mogelijk,
eerst de goederen te
ontvangen.

Stuur geen geld naar iemand
die je niet kent.

Indien iemand je benadert en om
geld vraagt, stel je dan de vraag of
je dezelfde som zou geven aan een
onbekende langs de straat.

€

Vermijd online winkelen op
sites die geen gebruik
maken van volledige
echtheidscontrole
(Veriﬁed by Visa /
MasterCard
Secure Code).

***

Verstuur nooit kaartgegevens
in een e-mail die niet
versleuteld is.
PASSPORT

Sommige online
winkels buiten Europa
kunnen per fax een
kopie van je kaart en
van een
identiteitsdocument
vragen als garantie.

